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BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA
AGO - RECRUSUL S.A. de 27/04/2018
Nome do Acionista
CNPJ ou CPF do acionista
E-mail
Deliberações / Questões relacionadas à AGO
Deliberação Simples
1. Tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração, as
demonstrações financeiras e o parecer dos Auditores Independentes relativos ao
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, conforme Proposta da Administração
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Deliberação Simples
2. A Administração da Companhia propõe que o número de membros para compor o Conselho
de Administração seja mantido em 3 (três), conforme Proposta da Administração.
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Eleição do conselho de administração por chapa única
Chapa Única
Ricardo Mottin Jr.
Ernani Catalani Filho
Luiz Alcemar Baumart
3. Indicação de todos os nomes que compõem a chapa - Chapa Única
[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
4. Caso um dos candidatos que compõem a chapa escolhida deixe de integrá-la, os votos
correspondentes às suas ações podem continuar sendo conferidos à chapa escolhida?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
5. Em caso de adoção do processo de eleição por voto múltiplo, os votos correspondentes às
suas ações devem ser distribuídos em percentuais igualitários pelos membros da chapa que você
escolheu?
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se
6. Visualização de todos os candidatos que compõem a chapa para indicação da %
(porcentagem) dos votos a ser atribuída
Ricardo Mottin Jr. [

]%

Ernani Catalani Filho [
Luiz Alcemar Baumart [

]%
]%

Deliberação Simples
7. A Administração da Companhia propõe a fixação da remuneração global dos administradores,
conforme Proposta da Administração.
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[ ] Aprovar [ ] Rejeitar [ ] Abster-se
Questão Simples
8. 8. Deseja solicitar a instalação do conselho fiscal, nos termos do art. 161 da Lei nº 6.404, de
1976.
[ ] Sim [ ] Não [ ] Abster-se

Cidade :________________________________________________________________________
Data :__________________________________________________________________________
Assinatura :____________________________________________________________________
Nome do Acionista :_____________________________________________________________
Telefone :______________________________________________________________________

